
COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 
 
 

DISPUNEREA DE MĂSURI NR.  11/12.08.2005 
 
 

În baza prevederilor art. 2 şi art. 7 alin. (1) şi (10) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr. 
25/2002, aprobată şi modificată prin Legea nr. 514/2002, modificat şi completat prin Legea nr. 
297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare,  

 
conform Hotărârilor Parlamentului României nr. 19/27.06.2001, nr. 17/29.05.2002,  

nr. 19/18.10.2004 şi nr. 37/27.06.2005, 
 
în baza prevederilor art. 76 alin. (1), art. 116 alin. (1) şi  art. 120 alin. (2) din Legea nr. 297/2004, 

cu modificările şi completările ulterioare,  
 

în baza hotărârii adoptate în şedinţa Comisiei din data de 02.08.2005, 
 

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare emite următoarea 

 
 

DISPUNERE DE MĂSURI 
 

 
Art. 1. Acţiunile unui A.O.P.C., admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau tranzacţionate în 
cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare sunt valori mobiliare. 
 
Art. 2. A.O.P.C., cu excepţia societăţilor de investiţii financiare prevăzute la art. 120 alin. (1) din 
Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare S.I.F., pot investi 
în valorile mobiliare prevăzute la art. 1, caz în care nu se aplică prevederile art. 76 alin. (1) din Legea 
nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  
 
Art. 3. S.I.F.-urile pot investi în valorile mobiliare prevăzute la art. 1, cu excepţia acţiunilor emise de 
alte S.I.F.-uri.  
 
Art. 4. Investiţiile unui O.P.C.V.M. şi A.O.P.C., cu excepţia  S.I.F., în acţiuni emise de către S.I.F. vor 
respecta prevederile art. V pct. 1, Secţiunea a 5-a din Ordonanţa Guvernului nr. 41/2005 privind 
reglementarea unor măsuri financiare.  
 
Art. 5. Până la data autorizării unei pieţe reglementate/sistem alternativ de tranzacţionare prevederile 
art. 1 al prezentei dispuneri de măsuri  se aplică şi acţiunilor unui A.O.P.C., tranzacţionate în cadrul 
Bursei de Valori Bucureşti (B.V.B.) sau în cadrul Bursei Electronice RASDAQ.  
 
Art. 6. S.I.F. care la data prezentei deţin în portofoliu acţiuni emise de o altă S.I.F. au obligaţia ca în 
termen de 60  de zile de intrarea în vigoare a dispunerii de măsuri să lichideze aceste deţineri, în caz 
contrar urmând a se aplica prevederile art. 283 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, 
modificată prin Legea nr. 208/2005 şi Ordonanţa Guvernului nr. 41/2005 privind reglementarea unor 
măsuri financiare.  



 
Art. 7. Prezenta dispunere de măsuri va fi comunicată societăţilor de investiţii financiare, societăţilor 
de administrare a investiţiilor şi depozitarilor şi se va publica pe web-site-ul C.N.V.M. 
(www.cnvmr.ro) şi în Buletinul C.N.V.M. 
 
Art. 8. Prezenta dispunere de măsuri intră în vigoare la data comunicării acesteia entităţilor menţionate 
la art. 7.  
 
Art. 9. Direcţia Reglementare din cadrul Direcţiei Generale Autorizare Reglementare împreună cu 
Secretariatul General şi cu Directorul General Executiv vor urmări ducerea la îndeplinire a prezentei 
dispuneri de măsuri. 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 
  
 


